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Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, δέχθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του, τον Βουλευτή του Κοινοβουλίου της Σκωτίας και Υπουργό Ευρωπαϊκών
Θεμάτων & Διεθνούς Ανάπτυξης, κ. Hammza Yousaf, ο οποίος επισκέπτεται το νησί μας. 

Η συζήτηση των κυρίων Yousaf και Γαληνού, αφιερώθηκε στο μείζον θέμα της μεταναστευτικής κρίσης.

Ο κ. Γαληνός, περιέγραψε τις ενέργειες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Λέσβου, στην
προσπάθειά του να διαχειριστεί αποτελεσματικά την τεράστια αυτή ανθρωπιστική κρίση. Αναφέρθηκε στην
ανάγκη εφαρμογής κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση και δήλωσε την πεποίθησή του ότι η
λύση είναι η καταγραφή των προσφύγων μεταναστών να πραγματοποιείται στην Τουρκία, κάτι που αποτελεί
και την ουσία της πρότασης του Δήμου Λέσβου, που έχει ήδη κατατεθεί στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Jean – Claude Junker.

Επίσης, τον ενημέρωσε για την υποψηφιότητα της Μυτιλήνης, για την ανάδειξή της ως Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, του έτους 2021 και ζήτησε τη στήριξη του.

Ο κ. Yousaf, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την καθοριστική, όπως είπε, συμβολή του στη διαχείριση της
μεταναστευτικής κρίσης στη Λέσβο και τόνισε ότι οι πρωτοβουλίες του κ. Γαληνού έχουν διεθνή θετικό
αντίκτυπο για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε, επίσης, ότι οι προτεραιότητες πού

θέτει το Κοινοβούλιο της Σκωτίας, ταυτίζονται απόλυτα με αυτές που ανέφερε ο Δήμαρχος και τον διαβεβαίωσε ότι θα μεταβιβάσει στον αρμόδιο Υπουργό την
πρόταση του Δήμου Λέσβου για το μεταναστευτικό και θα πιέσει για την υιοθέτησή του.     

Τέλος, ο κ.Yousaf  εμφανίσθηκε θετικός στην υποστήριξη της υποψηφιότητας της Μυτιλήνης, για την ανάδειξη της ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, για
το 2021.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. 

Botanica Healthy Life

Για το μυαλό
φυσικά συστατικά για την μνήμη

    
22

Like

0

 

0

 

0

googleplus

0

 

New

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CyeTEd-NtWZniHIrYbcXwiaALm5OFvUrq3obd3wX_0aK9wAEQASD2_PweYK2CgICgDKABmYTO2QPIAQmpAraNPceUxqM-qAMByAPDBKoE1AFP0O2RmbG-xBQosXPxTKwwS2fLv9x0lllSq47YUNi0dbqlZrOkFK7IXc-r645k5kTfakJLQmkb8kSQkONPDkqrQ33Ewh-WgaeXP6GC2HDL7Vy9Y-vWnUBvX3C9U_m3qY3DS8OxKXrVIlyUGnTDRSFdAIDaz7v0JVfgttFc4dsZE4QmLb4uGqxszbkFjZikbTKKrhk1TgtWqMqkIhrpyCTnaEE9Qq3-ZCGkDRNcZoSxm_WugrlLUCVIm3m_TG3UKBTztTkgLiwPdhE8Lu2ttFqSz2NlHqAGLoAHz_uxJqgHpr4b2AcA0ggFCIABEAGxCfERqpaBxYPC2BMC&num=1&cid=CAASEuRoM7z9Z8ZuMjFxdeFByFzHIg&sig=AOD64_3FYci49Rt5IZ1DA6w7bWG9jVWu9g&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://kraeuterpharm.com/gr/produkt/multitonic-%25CE%25BF-%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2587%25CF%2585%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2587%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25AE%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2586%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585/


18/7/2017 Επαφές και με Σκωτία ! | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/epafes-kai-me-skotia 3/4

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

(/articles/news-categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-

voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...
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17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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